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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Sampel Penelitian 

     Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah bertempat di sekolah SMK 

Pariwisata yang dijadikan tempat latihan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga. 

1. Populasi  

      Subjek penelitian ini adalah Guru Pamong yang membimbing mahasiswa 

praktikan PPL sedangkan objek penelitian ini adalah mahasiswa praktikan PPL 

Program Studi Pendidikan Tata Boga. Populasi dalam penelitian ini adalah Guru 

Pamong mahasiswa praktikan PPL Program Studi Pendidikan Tata Boga FPTK 

UPI di SMK Pariwisata. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 24   

orang. 

2. Sampel  

     Jenis sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

populasi yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah Guru Pamong, yaitu guru yang membimbing mahasiswa di tempat 

latihan mahasiswa praktikan PPL di SMKN 9 Bandung, SMKN 2 Baleendah, 

SMKN 3 Cimahi, SMK BPP Bandung, SMK Kartini Bandung, SMK Shandy 

Putra Bandung, dan SMK 45 Lembang. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 

sebanyak 24 orang. Jumlah sampel yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.1 

Jumlah sampel 

No Nama Sekolah Jumlah Sampel 

1.  SMKN 9 Bandung 6 

2.  SMKN 2 Baleendah 3 

3. SMKN 3 Cimahi 6 

4. SMK BPP Bandung 2 

5. SMK Kartini Bandung 2 

6. SMK Shandy Putra Bandung 3 

7. SMK 45 Lembang 2 

Total 24 

Sumber : Divisi P2JK University Center 2013 
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B. Desain Penelitian 

     Pada penelitian ini peneliti tidak melakukan perbandingan antar variabel. 

Peneliti hanya merumuskan masalah secara deskriptif untuk menjawab 

pertanyaan penelitian terhadap variabel mandiri. 

     Tahapan desain penelitian yang penulis lakukan diantaranya yaitu menentukan 

populasi dan  sampel, menentukan instrumen pengumpulan data berupa angket 

tertutup dan diberikan langsung  kepada responden. Responden dalam penelitian 

ini menggunakan sampel populasi dan melakukan analisis data. 

C. Metode Penelitian 

     Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Penggunaan metode deskriptif diharapkan dapat membantu peneliti 

dalam memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang dan memperjelas 

langkah peneliti dengan terperinci serta mencapai tujuan penelitian. Jenis 

penelitian ini adalah  penelitian  kuantitatif. 

D. Definisi Operasional 

     Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 

antara pembaca dan penulis mengenai beberapa istilah dalam judul penelitian 

“Pendapat Guru Pamong Tentang Pengelolaan Kelas Praktikan PPL Prodi 

Pendidikan Tata Boga di SMK Pariwisata”. 

Uraian definisi operasional pada judul penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pendapat Guru Pamong tentang Pengelolaan Kelas 

a. Pendapat Guru Pamong 

1) Pendapat  

     Menurut KBBI (2001) pendapat adalah “pandangan atau tanggapan 

mengenai sesuatu hal.” 

2) Guru Pamong 

 Guru pamong menurut Buku Panduan Program Pengalaman Lapangan   

(2013:11) adalah “guru bidang studi/mata pelajaran di sekolah yang 

bertugas membimbing dan memberi arahan kepada guru praktikan  selama 

melaksanakan PPL di sekolah.” 
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     Pengertian Pendapat Guru Pamong dalam penelitian ini adalah guru 

bidang studi/mata pelajaran di sekolah yang bertugas membimbing dan 

memberi arahan kepada guru praktikan  PPL Prodi Pendidikan Tata Boga 

selama melaksanakan PPL di sekolah. 

b. Pengelolaan Kelas 

     Usman (2011:74) mengemukakan bahwa “Keterampilan Pengelolaan Kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan  mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar.” 

2. Praktikan PPL Prodi Pendidikan Tata Boga di SMK Pariwisata 

     Praktikan PPL menurut buku Panduan Program Pengalaman Lapangan 

(2013:1) adalah  mahasiswa PPL yang ditempatkan di satu sekolah/ tempat 

latihan. 

     Program Pengalaman Lapangan (PPL) menurut buku Panduan Program 

Pengalaman Lapangan adalah bagian integral dari proses pendidikan pada 

jenjang S-1 kependidikan, yang dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa dalam situasi nyata di lapangan dalam upaya 

mencapai kompetensi secara utuh. 

     Pengertian praktikan PPL Prodi Pendidikan Tata Boga di SMK Pariwisata 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi pendidikan tata boga yang 

ditempatkan di satu sekolah/tempat latihan di SMK kelompok pariwisata untuk 

menerapkan keterampilan pengeloaan kelas yang dimilikinya dalam situasi nyata 

di lapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

     Instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk mengukur bagi peneliti 

dalam pengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data 

yang terkumpul. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan angket. 

F. Proses Pengembangan Instrumen 

     Langkah-langkah penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Tahap persiapan 
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meliputi kegiatan yang dilaksanakan sebelum pengumpulan data, tahap 

pelaksanaan menyangkut pada kegiatan saat penelitian berlangsung, sedangkan 

tahap pengolahan data dilakukan setelah dilaksanakannya penelitian. 

1. Tahap Persiapan 

      Sebelum mengadakan penelitian peneliti mengadakan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan observasi. 

b. Pengumpulan data yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian berupa 

angket. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Langkah dalam tahap pelaksanaan ini memberikan instrumen penelitian untuk 

mengetahui bagaimana pengelolaan kelas mahasiswa praktikan PPL dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan jumlah responden. 

b. Menyebarkan angket kepada responden sesuai dengan jumlah sampel. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam tahap pengolahan data yaitu 

pengumpulan kembali angket yang telah diisi oleh responden kemudian dihitung, 

diperiksa kelengkapan jawaban responden pada setiap item. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam satu penelitian. Kuesioner  dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini karena merupakan teknik yang lebih sesuai. 

H. Analisis Data 

      Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menjabarkan 

hasil perhitungan persentase dari jawaban hasil angket yang disebarkan kepada 

responden. Pengolahan data terdiri dari tabulasi yaitu mentabelkan data-data yang 

diperoleh dari jawaban responden 

     Teknik pengolahan dalam  penelitian ini adalah menggunakan persentase. 

Persentase data digunakan untuk mengetahui besar kecilnya frekuensi jawaban 

dalam angket yang dihitung dalam jumlah persentasenya. Sesuai dengan pendapat 
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yang dikemukakan oleh Sudjana (2011:129) bahwa rumus untuk menghitung 

persentase adalah: 

P=
 

 
       

Keterangan  

P : Persentase (jumlah  persentase  yang dicari) 

  : Jumlah responden 

  : Frekuensi jawaban responden 

       Bilangan mutlak 

Penafsiran data dilakukan terhadap nilai persentase dari data. Penafsiran data 

dilakukan untuk mendapatkan informasi deskriptif dari jawaban responden 

melalui instrumen yang telah diberikan. Kriteria untuk menggambarkan data 

dalam penelitian ini mengadopsi pendapat yang dikemukakan oleh Sofian Efendi 

dan Tukiran (2012:304) : 

     … dalam pembahasan tidak semua angka atau data yang ada pada tabel 

dibahas secara rinci satu persatu.Cukup menggunakan rangkaian kata 

sebagaian besar (80%), hampir semua (95%), sekitar seperempat (25%), 

sebagian kecil (15%) dan seterusnya. 

 

Kemudian penulis kembangkan sesuai dengan tujuan penelitian menjadi 7 

kriteria dibawah ini : 

100%  = seluruhnya 

76%-99% = sebagian besar 

51%-75% = lebih dari setengahnya 

50%  = setengahnya 

26%-49% = kurang dari setengahnya 

1%-25% = sebagian kecil 

0%  = tidak seorangpun 

  

 


